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Głos

Przewodniczącego

Szanowni Państwo
Pół roku temu, wybraliście Państwo
nas na swoich przedstawicieli w Radzie
Dzielnicy X na lata 2019-2023.
Serdecznie dziękuję za okazane nam zaufanie. Obiecuję, że nadal będziemy skutecznie zabiegać o prawidłowy rozwój
naszych osiedli.
A dzieje się dużo - na Klinach (osiedlu
mi najbliższym, na którym mieszkam od
dawna i które mam przyjemność reprezentować) przygotowujemy kontynuację
ważnych inwestycji - rewitalizację Fortu
52 (na klub kultury) i rozbudowę okolicznego parku, poszerzenie ul. Fortecznej
oraz modernizację Parku Maćka i Doroty. Jak co roku, organizujemy też mnóstwo wydarzeń sportowych i kulturalnych - zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Na całą 5-letnią kadencję mamy oczywiście wiele planów - dołożymy starań,
by zadowolić Państwa efektami naszej
pracy!

Z poważaniem,
Maciej Nazimek
przewodniczący Rady Dzielnicy X.
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com
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WYDARZENIA
(14.01 – 8.06.2019)

14 STYCZNIA

31 MAJA

– Zmarł profesor Mieczysław Tomaszewski. Był wybitnym badaczem zagadnień
dotyczących pieśni oraz teorii muzyki. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie
i Honorowy Obywatel naszego miasta. Inicjator powołania do życia Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W 2017 roku
został uhonorowany Orderem Orła Białego
w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej kultury muzycznej. Od wielu lat mieszkał w zachodniej części naszej dzielnicy - na
Klinach. Pochowany został 21 stycznia na
Cmentarzu Rakowickim.

– Zakończony został remont chodnika przy
ul. Petrażyckiego. Do użytku został oddany również nowy fragment chodnika, przy
którym zlokalizowany będzie przystanek Libertowska. Mając na uwadze komfort pasażerów komunikacji miejskiej, lokalizacja przystanku została przesunięta w dogodniejsze,
niż dotychczas miejsce.

21 MARCA
– W Parku Przy Forcie 52 oddano do użytku
mieszkańców nowe, pięknie oświetlone alejki, pośród których znajduje się wiele ławek.
Nowymi alejkami można spacerować od os.
Mieczykowa do skrzyżowania ulic Krygowskiego, Fortecznej i Borkowskiej. Budowa
parku finansowana jest z budżetu Rady
Dzielnicy X oraz ze środków pozyskanych od
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa. Wszystkich Państwa zapraszamy
do parku na letnie spacery!
21 MAJA
– Na pętli autobusowej przy ul. Bartla miał
miejsce wypadek. Chłopczyk, który biegł,
poślizgnął się i wpadł pod ruszający autobus.
W wyniku wypadku dziecko złamało nogę
i trafiło do szpitala. Całą sprawą zajmuje się
Komisariat VI Policji w Krakowie.
31 MAJA
– W Klubie Kliny odbył się koncert „Moje
ukochane”, podczas którego wystąpił Andrzej Róg w towarzystwie zespołu m.o.l.o.

8 CZERWCA
- W hali sportowej ZSO nr. 35 odbył się VI
Przegląd Artystycznych Przedszkoli „Roztańczony Przedszkolak na scenie u Natalii”.
W tym roku swoje taneczne umiejętności
zaprezentowało 12 dziecięcych zespołów.
Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Z Tobą
zabawa jest najfajniejsza”. Do wspólnych
tańców, śpiewu i zabaw zaproszeni zostali
nauczyciele, rodzice i dzieciaki.
8 CZERWCA
– Na terenie wokół parafialnego kościoła na
Klinach - Zacisze odbył się coroczny Piknik
Kliny dla Rodziny organizowany wspólnie
przez Radę Dzielnicy X, Klub Kultury Kliny
oraz Parafię pw. św. Rafała Kalinowskiego.
Dla wszystkich uczestników przygotowano
różnego rodzaju koncerty oraz warsztaty
i animacje dla dzieci. Przy tej okazji miejsce
miała również akcja charytatywna parafialnego zespołu Caritas (na rzecz ubogich
mieszkańców os. Kliny), w której główną nagrodą był rower.

!

„Dziesiątka”. Wyd. Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3–4, Kraków.
Czasopismo Rady Dzielnicy X.
Adres redakcji: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30–499 Kraków,
tel. 12 264 92 01, e–mail: rada@dzielnica10.krakow.pl,
www.dzielnica10.krakow.pl

Druk: DjaF – Naświetlarnia B1 + Agnieszka Furyk, ul. Józefa
Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków

Redaktor prowadzący: Julia Wrześniak,
e-mail: julia.wrzesniak@op.pl
Kraków, czerwiec 2019

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania
nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Nie odpowiadamy za treść zewnętrznych ogłoszeń.

ISSN:20840276, Nr 1 (45), Nakład 2000 egz. bezpłatnych.

CZERWIEC 2019



POWÓDŹ

W OPATKOWICACH

NR 1 (45) | DZIESIĄTKA | 3

Tak
to widzę...

Szanowni Państwo
Ostatnia powódź dała się we znaki Mieszkańcom osiedla Opatkowice. Zalało wiele dróg,
w tym skrzyżowanie ulic Taklińskiego/Zakopiańska. Przyczyna takiej sytuacji wiąże się
z faktem, że kanalizacja opadowa nieprzystosowana jest do obecnej intensywnej zabudowy naszego osiedla. Niestety, od wielu lat nie była ona remontowana, a mały przekrój rur
sprawił, że przepełnione wodą studzienki oddawały deszczówkę na drogi i ulice.
Z najpoważniejszą sytuacją mieliśmy do czynienia przy Smoleńskiego - jednej z bocznych
ulic, zlokalizowanej w okolicach stawu. Rzeka
Wilga zalała wiele posesji. Mieszkańcy byli odcięci od dróg dojazdowych, po których płynęły
strumienie wody. Od godzin przedpołudniowych, zarówno Mieszkańcy jak i Radni, interweniowali o worki z piaskiem do Sztabu Kryzysowego. Dzięki skutecznej pomocy, straty materialne spowodowane przez żywioł były
znacznie mniejsze.
W związku z tragicznymi skutkami powodzi dla Mieszkańców Opatkowic, radna Angelika Kuczaj wystąpiła z pismem do Prezydenta Miasta Krakowa z pomysłem stworzenia spichlerza
powodziowego. Prośba dotyczy postawienia na terenach gminnych, w okolicy ul. Smoleńskiego, konstrukcji lekkiej (typu blaszak) pomieszczenia na worki z piaskiem i inne materiały,
służące przeciwdziałaniu zalewania posesji. Wystąpiono o udrożnienie kanalizacji opadowej
w ulicach osiedla Opatkowice oraz rowów melioracyjnych i koryta rzeki Wilgi.
W minionej kadencji, dzięki staraniom obecnego Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera, dokonano kompleksowej melioracji rzeki Wilgi na odcinku opatkowickim, co z pewnością ograniczyło zasięg tegorocznej powodzi na tym osiedlu.

Przez wiele lat pracowałem w Radzie
Miasta Krakowa na rzecz naszego miasta. Zajmowałem się sprawami ogólnomiejskimi, a także lokalnymi, m.in.
inwestycjami na terenie Dzielnicy X.
Sukcesem okazał się mój pomysł wprowadzenia zniżkowej Karty Krakowskiej,
na Klinach powstało nowe przedszkole,
w Opatkowicach nowa sala sportowa
przy SP 134, zaś w Swoszowicach rozbudowana została SP 43 i modernizowana jest ul. Myślenicka. Ten wysiłek
został przez Państwa doceniony - jesienią 2018 r. ponownie zostałem wybrany
miejskim radnym. Serdecznie dziękuję
Państwu za zaufanie i wyborcze głosy.
Obecnie piastuję stanowisko Zastępcy
Prezydenta Miasta Krakowa. To wielki zaszczyt móc pracować dla Krakowa
w tej nowej roli. Obiecuję, że nadal będę
skutecznie działać na rzecz naszej społeczności. Oczywiście liczę na kontynuowanie owocnej współpracy z Państwa
przedstawicielami - Radą Dzielnicy X
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com
www.kosmider.krakow.pl
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30 maja odbyła się uroczystość nadania imienia Zbigniewa Wodeckiego, Samorządowemu Przedszkolu nr 41, przy ulicy Dr J. Babińskiego 1. Gościem specjalnym wydarzenia była żona zmarłego artysty, Krystyna Wodecka. Wśród zaproszonych, nie zabrakło
również przedstawicieli magistratu oraz radnych Dzielnicy X.
- Ten wspaniały muzyk i kompozytor będzie dla nas wszystkich wzorem. Pragniemy, aby cała społeczność przedszkola podążała jego
drogą - mówiła Małgorzata Opryszek, dyrektor placówki.
Nowym hasłem przewodnim przedszkola zostały słowa piosenki Z.
Wodeckiego „Szczęście jest we mnie”, które dla najmłodszych oznaczają, że prawdziwą satysfakcję osiąga się m.in. poprzez wzajemną
miłość, szacunek i pomoc drugiemu człowiekowi. Na logo placówki
wybrano uśmiechniętą nutkę - symbol przyjaźni i dziecięcej radości.

ROZŚPIEWANE

PRZEDSZKOLAKI

jedne z wielu propozycji, które przygotowała dla przedszkolaków
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Warto dodać, że placówka na Klinach jest pierwszym przedszkolem
w Polsce, któremu patronuje postać zmarłego przed dwoma laty,
krakowskiego artysty.

Uroczystego odczytania aktu nadania imienia dokonał wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rafał Komarewicz. – Cieszę się, że
w Państwa placówce, dzieci mogą nie tylko miło spędzać czas poprzez zabawę, ale również uczą się poznawać świat – mówił w swoim przemówieniu.
Na zakończenie części oficjalnej, Krystyna Wodecka wraz z dyr.
Małgorzatą Opryszek odsłoniły tablicę pamiątkową. Dzieło autorstwa Krzysztofa Samborskiego, ojca jednego z przedszkolaków,
przedstawia czarno-biały portret Zbigniewa Wodeckiego oraz kolorowy tłum uśmiechniętych dzieci. Tablica będzie przypominała, że
zadaniem wszystkich maluchów jest naśladowanie swojego patrona w jego dobroci, codziennej radości, pracowitości i wytrwałości.

Przedszkole nr 41, do którego obecnie uczęszcza około 200 podopiecznych, posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych. Koło plastyczne, koło Małego Odkrywcy, czy warsztaty muzyczne, to tylko

FOT. PRZEDSZKOLE NR 41

O oprawę artystyczną zadbali sami wychowankowie, którzy zaprezentowali zebranym swoje umiejętności taneczne, wokalne
i recytatorskie.

FOT. PRZEDSZKOLE NR 41
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POZNAJCIE NAS

BLIŻEJ!
W związku z nowo rozpoczętą kadencją, pragniemy wszystkim Mieszkańcom przedstawić naszych
radnych. W tym numerze przybliżymy Państwu
sylwetki radnych z Klinów i Opatkowic.
Maciej Nazimek

Urodził się w Krakowie. Od 20 lat jest
żonaty ze swoją szkolną miłością Anną,
ma dwójkę dzieci. Posiada wykształcenie
wyższe – jest magistrem prawa i administracji publicznej. Pracuje w krakowskim
samorządzie. Na Klinach mieszka już 17
lat. Reprezentuje osiedle Pod Fortem
oraz osiedle Mieczykowa. Fascynuje go
sport, sztuka, historia oraz uwielbia wakacyjne podróże. W wolnych chwilach
uprawia różne dyscypliny sportowe: biegi długodystansowe, jazda na rowerze, pływanie, bieganie na nartach. Przez wiele lat grał
w piłkę nożną w kilku krakowskich klubach. Społecznie pracuje
w radzie parafialnej Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego na Klinach.
W Radzie Dzielnicy X ponownie został wybrany na funkcję Przewodniczącego (stosunkiem głosów 19 za, 1 przeciw).
Pełnił funkcję Przewodniczącego Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
Rejon działania, co chce osiągnąć pracując w radzie:
„Jestem radnym reprezentującym Kliny.
Moje działania ukierunkowałem na:
- rozwój infrastruktury drogowej (m.in. poszerzenie ul. Fortecznej
na odcinku od ul. Zagaje do ul. Zakopiańskiej)
- rozbudowę bazy oświatowej (m.in. budowa szkoły na Klinach),
- wspieranie działań kulturalnych (m.in. rewitalizacja Fortu 52 na 		
nową siedzibę Klubu Kultury Kliny)
- rozszerzenie infrastruktury rekreacyjnej (budowa boiska w Parku
Maćka i Doroty, montaż lodowiska na Klinach)
- wspieranie zajęć sportowych (m.in. organizacja Mistrzostw
Dzielnicy X dla uczniów szkół podstawowych, organizacja
bezpłatnych dodatkowych zajęć sportowych w SP 97,
współorganizacja Biegu Swoszowickiego)
- dbałość o tereny zielone (rozbudowa Parku przy Forcie 52, 		
utworzenie nowych kompozycji kwiatowych przy os. Mieczykowa)
Oczywiście w największym stopniu skupiam się na Klinach ale
z racji sprawowanej funkcji Przewodniczącego, angażuję się również
w sprawy pozostałych osiedli naszej dzielnicy. Jestem zwolennikiem merytorycznej współpracy z dala od politycznych konfliktów.
Uważam, iż należy kumulować środki finansowe i dzięki temu realizować duże, istotne inwestycje, które znacząco poprawiają komfort
życia mieszkańców naszej dzielnicy.”
Kontakt: maciejnazimek@op.pl
strona internetowa: www.maciejnazimek.com
profil na Facebooku: Maciej Nazimek

RADNI

KLINY

Agnieszka Pogoda-Tota

Jest radną trzecią kadencję, również po raz
trzeci Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
a także członek Komisji Budżetowej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Reprezentuje
północną część tzw. Starych Klinów ( m.in.
ul. Wichrowa, Pustynna, Janowskiego). Ma
wielu znajomych(jeszcze ze szkolnych lat)
na Klinach, orientuje się w ich potrzebach
i oczekiwaniach wobec tego miejsca.
„W tej kadencji swoją uwagę, chciałabym skupić tak, jak w poprzednich latach głównie na poprawie infrastruktury drogowej oraz na
remoncie alejek w Parku Maćka i Doroty. Zależy mi aby miejsce to
było jeszcze bardziej bezpieczne i stało się ładną wizytówką naszego osiedla.”
Kontakt: agapogoda@autograf.pl

Wojciech Liszka

Posiada wykształcenie wyższe techniczne.
Jest radnym trzecią kadencję, został Zastępcą Przewodniczącego. Jest członkiem
Komisji Bezpieczeństwa. Interesuje się
sportem, turystyką górską oraz fotografią.
Reprezentuje osiedle Harmonia oraz rejon
południowej części tzw. Starych Klinów
(m.in. ul. Forteczna, Warowna, Zagaje)
„Reprezentuję osiedle Kliny. W swojej pracy radnego największą uwagę zwracam na
bezpieczeństwo, rozwój i modernizacje infrastruktury drogowej,
jak również wsparcie placówek oświatowych i kulturalnych, znajdujących się na terenie naszej Dzielnicy. Dodatkowo chcę zadbać
o tereny zielone.”
Kontakt: liszkawojciech@poczta.fm

Adam Rymont

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ćwierć
wieku mieszkaniec Klinów. Od 2013 r.
kieruje Klubem Kliny, jedną z placówek
samorządowego Centrum Kultury Podgórza. W 2017 r. za swoją wieloletnią pracę
dla Krakowa został wyróżniony przez prezydenta miasta odznaką Honoris Gratia.
Lubi podróżować, interesuje się muzyką, historią i sportem. Przez wiele lat był
dziennikarzem. Pracował w redakcjach krakowskich gazet, najdłużej
w „Dzienniku Polskim”. Obecnie, niezależnie od obowiązków w Klubie Kliny, współpracuje z portalem Interia.pl i uczy dziennikarstwa
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jako radny reprezentuje
os. Kliny Zacisze. (m.in. ul. Zaporoska , Krymska, Braci Kiemliczów)
„Jako przewodniczący Komisji Kultury Rady Dzielnicy X chcę szczególnie dbać o tę dziedzinę naszego życia, zwłaszcza w jej lokalnym
wymiarze, jakże ważnym dla mieszkańców peryferyjnych rejonów
Krakowa.”
Kontakt: Facebook – profil: Nasze Kliny

DALEJ

STR. 6
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W związku z nowo rozpoczętą kadencją, pragniemy wszystkim Mieszkańcom przedstawić naszych
radnych. W tym numerze przybliżymy Państwu sylwetki radnych z Klinów i Opatkowic.
CIĄG DALSZY ZE

Andrzej Balicki

Ukończył AGH, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera geofizyka. Zawodowo zajmował się pracami badawczymi i poszukiwawczymi złóż surowców naturalnych na
terenie całej Polski. Jako geofizyk pracował
również w Armenii, Indiach, Libii i Rumunii. W środowisku zawodowym ma opinię
bardzo dobrego specjalisty z olbrzymim
doświadczeniem. Na osiedlu Kliny mieszka
ponad trzydzieści lat. Radnym Dzielnicy X
Swoszowice jest czwartą kadencję. W bieżącej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji. Reprezentuje zach. część
tzw. Starych Klinów (m.in. ul.Fałęcka i ul. Siostry Zygmunty Zimmer,
ul.Szmaragdowa)
„Jestem zwolennikiem działań zespołowych, prowadzących do pozytywnych zmian oblicza naszego otoczenia.
Motto mojej działalności jako radnego to szeroka współpraca merytoryczna z dala od politycznych konfliktów. Uważam, iż kumulacja
środków finansowych prowadzi do realizacji znaczących inwestycji
w naszej dzielnicy. Nie można zapominać również o zadaniach lokalnych, które najbliżej dotykają mieszkańców.”
Kontakt: andrzej.balicki@gmail.com

Andrzej Drąg

Mieszkańcem osiedla Kliny jest - można
rzec - od zawsze. Tutaj wychował się, dorastał i mieszka dzisiaj ze swoją rodziną. Jako
radny reprezentuje osiedle Kliny Zacisze,
Pod Dębami oraz ul. Komuny Paryskiej,
Sidzińska, Spacerowa. Z wykształcenia jest
politologiem, prowadzącym obecnie własną działalność gospodarczą w sektorze
usług. Jest aktywny społecznie i angażuje
się w rozwój osiedla. Jest radnym drugą
kadencję, poznał mechanizmy działania pracy samorządu, wie, że
jedynie współpraca z innymi radnymi z naszego osiedla daje sukces.
„Mamy dobrą grupę, która uzupełnia się, dzieli doświadczeniem
i pomysłami. Problemów i zadań jakie są przed nami jest dużo, najważniejsze to systematyczna praca. Chętne też staram się słuchać
mieszkańców i jeśli niektóre propozycje są realne do wykorzystania
chętnie je popieram.”
Kontakt: andrzej.drag@interia.pl

STR. 5

Andrzej Łatka

Jest radnym drugą kadencję. Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji. Reprezentuje osiedle przy ul. Borkowskiej.
„Celem mojej pracy jest zagospodarowanie
wolnego czasu dzieciom i młodzieży, przez
co z mojej inicjatywy i zaangażowania został wybudowany kort tenisowy, oraz całkowicie odnowiony Orlik przy ul. Fortecznej 75.
Chętnie uczestniczę w rozwiązywaniu bieżących problemów i potrzeb mieszkańców.”
Kontakt: andrzej@latka.pl

Tadeusz Murzyn

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
i ds. Obiektów Zabytkowych. Jest Radnym
3 kadencję. Reprezentuje wschodnią część
tzw. Starych Klinów(m.in. ul.Narvik oraz
Doktora Judyma). Inżynier budownictwa
lądowego. Obecnie jest na emeryturze,
poprzednio wieloletni dyrektor Zarządu
Rewaloryzacji Krakowa. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotym Krzyżem Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
„W obecnej kadencji najważniejszymi zadaniami którymi się zajmuję
to: zakończenie rewaloryzacji Fortu 52 oraz parku przy tym forcie
i remont ulicy Fortecznej, a także modernizacja parku Maćka i Doroty.”
Kontakt: tadeuszmurzyn@gmail.com

RADNI

KLINY
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POZNAJCIE NAS

BLIŻEJ!

RADNI

OPATKOWICE

W związku z nowo rozpoczętą kadencją, pragniemy wszystkim Mieszkańcom przedstawić naszych
radnych. W tym numerze przybliżymy Państwu sylwetki radnych z Klinów i Opatkowic.
CIĄG DALSZY ZE

Elżbieta Dąbska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznymw Krakowie na kierunkach
Finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomia
menedżerska. Na co dzień pracuje na stanowiskuKontrolera Finansowego w polskim przedsiębiorstwie będącym jednym
z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych w Polsce. Jej pasją są wędrówki
górskie. Jest radną pierwszą kadencję.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Reprezentuje zach. część os.
Opatkowice (m.in. ul. Dębskiego, Kuszyńska, ks. Maja) oraz część
os. Kliny (m.in. ul.Komolacsa, Chorzowska, Łódzka)
„Zależy mi na poprawie jakości życia mieszkańców Opatkowic głównie w zakresie infrastruktury drogowej oraz rekreacyjno-sportowej.”
Kontakt: edabska@wp.pl, profil na Facebooku: Elżbieta Dąbska

Konrad Kaczmarczyk

Drugi najmłodszy samorządowiec w Krakowie. Absolwent Gimnazjum Katolickiego
w Skawinie oraz IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Wielokrotny reprezentant krakowskiej młodzieży w Samorządzie
Uczniowskim. Mówca debat oksfordzkich.
Redaktor sportowy. Prywatnie pasjonat
sportu, w szczególności piłki nożnej oraz
polskiej sceny politycznej. Zaangażowany
w każdy podjęty projekt. Jako radny reprezentuje wschodnią część Opatkowic (m.in. ul. Smoleńskiego, Poronińska, Opatkowicka, Starowiejska, Zakopiańska i Inicjatywy Lokajnej)
„Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Dzielnicy X do zapoznania się z moimi planami działaniami oraz efektami pracy, które
opublikowane zostają na stronie Facebookowej: Konrad Kaczmarczyk - Twój głos w dzielnicy.”
Kontakt: kkaczmarczyk101@gmail.com
profil na Facebooku: Konrad Kaczmarczyk – Twój głos w dzielnicy

STR. 6

Angelika Kuczaj

Mężatka, mama dwójki dzieci. Mieszkanka Opatkowic od 30 lat. Od wielu lat wraz
z mężem prowadzi własną działalność
gospodarczą. W kadencji 2014-2018
Radna Dzielnicy X z Osiedla Opatkowice, Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych, członek Komisji Edukacji. Członek
Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta
Krakowa. W kadencji 2018-2023 Radna Dzielnicy X z osiedla Opatkowice, Członek Zarządu Dzielnicy X, członek Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury Drogowej
i Obiektów Zabytkowych, Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego, Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony
Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej. Członek Radny Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, Ambasador
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Reprezentuje okręg
ul. Taklińskiego, Petrażyckiego, Zakarczmie oraz Ważewskiego.
Najważniejsze cele obecnej kadencji to kontynuacja zadań rozpoczętych w kadencji poprzedniej (m.in. zadaszenie przystanków
MPK, budowa chodnika przy ul. Dębskiego i rozbudowa Szkoły
Podstawowej)
„Czekam z niecierpliwością na dokumentacje ul. Ważewskiego/
Zakarczmie. W latach 2018-2019 wyprocedowany został ZRiD dla
przebudowy ulic. Ponieważ Mieszkańcy złożyli odwołania do Wojewody Małopolskiego dokumentacja wróciła do Architektury celem
uzupełnień dokumentacyjnych. Bardzo liczę że osoby ,które odwołują się od decyzji rozbudowy ul. Ważewskiego/Zakarczmie ( nie po
raz pierwszy) pozwolą na przeprowadzenie remontu. Rozbudowa
tej ulicy pozwoli na wybudowanie kanalizacji opadowej, bezpiecznego wyjazdu na ul. Zakopiańską, oraz chodników dla pieszych.”
Kontakt: kuczajclub@op.pl profil na Facebooku: Angelika Kuczaj

RADNI

OPATKOWICE
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WYZWANIU PODOŁALI

CI DUZI I CI MALI!

26 maja ponad 1000 osób z różnych okolic, wzięło udział w jednym
z najważniejszych wydarzeń biegowych w Krakowie. Tego dnia odbyła się 7. edycja Biegu Swoszowickiego, który od kilku lat stał
się sportową wizytówką Dzielnicy X. Jego uczestnicy mieli możliwość spróbowania swoich sił na różnych dystansach. Tak jak
w ubiegłych latach, tak i w tym roku, przygotowane zostały trzy trasy. „Bieg Główny” obejmował dystans 10 km, „Swoszowicka piątka”
stawiała przed zawodnikami wyzwanie 5 km, zaś rodzice z dziećmi
mogli spróbować swoich sił na tzw. „Rodzinnej mili”, która liczyła 1,6
km. Najmłodsi uczestnicy również znaleźli coś dla siebie. Blisko 200
dzieciaków pobiegło w specjalnie przygotowanych dla nich trasach,
na dystansach od 50m do 400m. Dodatkowo, spośród zawodników
Biegu Głównego wyłoniono Najszybszą Mieszkankę oraz Mieszkańca Dzielnicy X Swoszowice. O tytuł ten powalczyć mogli jedynie
mieszkańcy Swoszowic, którzy przed rozpoczęciem biegu, potwierdzili miejsce swojego zamieszkania u organizatorów.

- W tym roku mamy rekordową liczbę uczestników, 1200. W związku z rewitalizacją parku w Swoszowicach, trasa prowadzi na Gaj.
Zdecydowanie zawsze ogromną popularnością cieszy się bieg na

„ITMBW” działa od 2013 roku i jest aktualnie jednym z największych w swojej branży stowarzyszeniem w Polsce. Liczy 74 zadeklarowanych i aktywnych członków. Swoją działalność skupia m.in.
na organizacji cyklu imprez biegowych w Krakowie, w skład których
wchodzą: Bieg Walentynkowy, Bieg na Bagry, Bieg Swoszowicki oraz
Bieg na Zakrzówek.

FOT. MATEUSZ ŻUK

Tegoroczne wydarzenie odbyło się na terenie Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego Opatkowianka przy ulicy Inicjatywy Lokalnej.
Tego dnia pogoda pozytywnie zaskoczyła wszystkich mieszkańców
Krakowa. Maj nie należał do najpiękniejszych miesięcy, jednak w
Dzień Mamy krakowskie termometry pokazywały ponad 22 stopnie.

10 km. To właśnie w nim, biegacze mogą poczuć największą rywalizację – mówił Rafał Oświęcimka, organizator wydarzenia, prezes
Stowarzyszenia Biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki” oraz członek Zarządu Rady Dzielnicy X.

CZERWIEC 2019
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BIEGAĆ KAŻDY MOŻE
Wielu uczestników po raz pierwszy stanęło na starcie biegu.
Dla większości z nich, samo uczestnictwo, było nie lada wyzwaniem. Jedną z takich osób, był pan Andrzej Adamus, radny dzielnicy Swoszowice, który wziął udział w biegu razem ze swoim synem
Mateuszem.
- Udział w takim wydarzeniu jest dla mnie debiutem. Bardziej niż na
wygraną, liczę na to, żeby udało mi się po prostu ukończyć ten bieg
– mówił z radością pan Andrzej.
Na dzieci czekały różnego rodzaju dodatkowe atrakcje, takie jak np.
malowanie twarzy, pokaz judo czy możliwość zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. Dla najmłodszych zawodników , oprócz dobrej
zabawy, liczyła się również rywalizacja, która była motywacją dla
małych biegaczy.
- Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być. Mimo, że to mama kazała
mi wziąć w tym udział, to fajnie, że będę mógł spróbować swoich
sił w bieganiu, zamiast siedzieć przed komputerem – mówił mały
Pawełek.

GDYBY NIE ROSÓŁ…
Wśród tysiąca uczestników, nie zabrakło również doświadczonych
biegaczy, którzy już nie raz mierzyli się na różnych dystansach.
Co roku, udział w Biegu Swoszowickim bierze pani Ewa, która i tym
razem, mimo obowiązków, znalazła czas na pokonanie „Rodzinnej
mili”. Uczestniczka zapewniała, że bez względu na wszystko nie wyobraża sobie, że mogłoby jej nie być na tym sportowym wydarzeniu.
Kilka lat temu pani Ewa zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej, na dystansie 5 km.
- Pamiętam, że zadzwonili do mnie wtedy, czy przyjadę odebrać nagrodę. Powiedziałam, że nie mogę, bo właśnie gotuję rosół. Oczywiście potem odebrałam swój medal i do dzisiaj jestem dumna
– wspominała.
7. Bieg Swoszowicki organizowany był pod Honorowym Patronatem Pana Piotra Ćwika - Wojewody Małopolskiego i pana Tomasza Urynowicza - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.
Do Partnerów wydarzenia należeli Miasto Kraków, Dzielnica X Swoszowice i Klub Sportowy Opatkowianka. Bieg organizowany był pod
Patronatem medialnym Radia Kraków i Swoszowickiego Portalu
Informacyjnego.
Wydarzenie sfinansowane zostało z budżetu Rady Dzielnicy X.

FOT. MATEUSZ ŻUK

WYNIKI:

Tytuł Najszybszej Mieszkanki otrzymała Katarzyna Matoga,
a Najszybszym Mieszkańcem został Grzegorz Góral.

FOT. MATEUSZ ŻUK

RODZINNA MILA: Jakub Piech oraz Magdalena Nabielec
SWOSZOWICKA PIĄTKA: Michał Świadek
oraz Magdalena Nabielec
BIEG GŁÓWNY: Jakub Woźniak (33:04 min)
oraz Agnieszka Cader (40:05 min)
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NAJLEPSI

REPREZENTACJA SP 97 Z KLAS 7-8, WRAZ Z WUEFISTĄ ŁUKASZEM ORAMUSEM.

Z NAJLEPSZYCH!

We wtorek 14 maja rozpoczęły się Międzyszkolne Mistrzostwa
Dzielnicy X. W wydarzeniu udział wzięły wszystkie szkoły z naszej
dzielnicy: SP 97 (Kliny), SP 43 (Swoszowice), SP 134 (Wróblowice),
SP 135 (Opatkowice) oraz Szkoła Podstawowa „Rajska Szkoła”. Rozgrywki odbywały się w następujących dyscyplinach sportowych - koszykówce dziewcząt i chłopców, siatkówce dziewcząt, piłce nożnej
chłopców oraz w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

II miejsce – Joanna Breczko i Natalia Kuźdub – SP 43
III miejsce – Gabriela Skotniczny i Wiktoria Drab – SP 97
Chłopcy
I miejsce - Michał Czarny i Krystian Kudzia – SP 97
II miejsce – Bartosz Breczko i Dawid Mierzwa – SP 43
III miejsce – Daniel Kruszec i Antoni Zdziech– SP 97

PING-PONG!
To właśnie zmagania tenisistów stołowych oficjalnie otworzyły Mistrzostwa. Na początku uczniowie zmierzyli się w indywidualnych
rozgrywkach, a następnie w deblowych.

Klasyfikacja końcowa w grze podwójnej:
Dziewczęta
I miejsce - Anna Dudek i Maria Strzebońska – SP 97

FOT. MATEUSZ ŻUK

Wśród dziewcząt indywidualnie zwyciężyła Anna Dudek – SP 97,
druga była Gabriela Skotniczny – SP 97, a na trzecim miejscu Maria
Strzebońska – SP 97. Chłopcy uplasowali się następująco – pierwsze miejsce Michał Czarny – SP 97, drugie miejsce Daniel Kruszec
– SP 97 a na trzecim Bartosz Breczko – SP 43.

CZERWIEC 2019
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RZUT ZA TRZY PUNKTY!

w klasach 7-8 okazał się Kacper Szułdrzyńki, a perełką, jeżeli chodzi
o pozycję golkipera - Maciej Nazimek (obydwaj SP 97).

W dniach 15-16 maja, w Szkole na Klinach prym wiodła koszykówka. Jako pierwsze do rywalizacji stanęły dziewczynki. W rozgrywkach udział wzięły trzy zespoły. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 43, drugie miejsce Szkoła
Podstawowa nr 97 a trzecie Szkoła Podstawowa nr 135. Najlepszą zawodniczką została Gabriela Michońska z SP 97.

- W momencie otrzymywania nagrody dla najlepszego bramkarza,
byłem z siebie bardzo zadowolony. Czułem ogromne wyróżnienie.
Jestem szczęśliwy, że mogłem po raz kolejny zagrać w Mistrzostwach Dzielnicy - podsumował Maciek.

W drugim dniu boisko należało do chłopców. Mistrzem Dzielnicy
X została Szkoła Podstawowa nr 97, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 135 zaś na trzecim miejscu znalazła się Szkoła
Podstawowa nr 134. Najlepszym zawodnikiem został Kacper Szułdrzyński z SP 97.

AS SERWISOWY!
W piątek 17 maja odbyły się rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt
w dwóch kategoriach klasowych: młodszej i starszej. W grupie młodszej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 97, II m-ce zajęła SP „Rajska
Szkoła”, III m-ce SP 43, IV m-ce SP 134. Najlepszą zagrywającą zawodniczką klas V-VI została Maho Idjabe Isabel z SP „Rajska Szkoła”.
W kategorii starszej również zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 97, II m-ce zajęła SP „Rajska Szkoła”, III m-ce SP 43,
IV m-ce SP 134, V m-ce SP 135. Najlepszą zagrywającą zawodniczką klas VII-VIII została Gabriela Michońska z SP 97.
W tym dniu również, oficjalnie zakończono i podsumowano pierwszą edycję Międzyszkolnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt Dzielnicy X.

MŁODZI LEWANDOWSCY

- Gra wszystkich drużyn była na bardzo wysokim poziomie, widać
było ogromne zaangażowanie zawodników. Rywalizacja w Mistrzostwach Dzielnicy odbywała się przede wszystkim zgodnie z duchem
fair play – dodał Łukasz Oramus, wuefista SP 97.
Radni Dzielnicy X wraz z Dyrekcją SP 97 dziękują i gratulują wszystkim uczestnikom mistrzostw oraz zapraszają do udziału w przyszłorocznej edycji. Zawody corocznie finansowane są z budżetu Rady
Dzielnicy X.

WYNIKI:
Klasy 1-2
I miejsce – SP „Rajska Szkoła”
II miejsce – SP 97
III miejsce – SP 134
Najlepszy bramkarz: Filip Sitko
Król strzelców: Błażej Wietnowicz
Klasy 3-4
I miejsce - SP 34
II miejsce - SP „Rajska Szkoła”
III miejsce – SP 97
Najlepszy bramkarz: Adam Syrek
Król strzelców: Maks Korpeła

Klasy 5-6
I miejsce - SP 135
II miejsce - SP 43
III miejsce – SP 134
IV miejsce – SP 97
V miejsce – SP „Rajska Szkoła”
Najlepszy bramkarz: Jakub Fraś
Król strzelców: Oskar Bieniek
Klasy 7-8
I miejsce - SP 97
II miejsce - SP 134
III miejsce – SP „Rajska Szkoła”
Najlepszy bramkarz: Maciej Nazimek
Król strzelców: Kacper Szułdrzyński

Na zakończenie Mistrzostw rozpoczął się turniej piłki nożnej, który
odbywał się z podziałem na kategorie wiekowe. Udział w rozgrywkach wzięło 110 młodych piłkarzy. W pierwszy dzień do rywalizacji
stanęli uczniowie z pierwszych i drugich klas. Środa należała do klas
trzecich i czwartych. W czwartek natomiast mierzyli się ze sobą zawodnicy piątych i szóstych klas, a Mistrzostwa zwieńczone zostały
meczami siódmo- i ósmoklasistów.
W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół naszej dzielnicy: SP 43
(Swoszowice), SP 97 (Kliny), SP „Rajska Szkoła”, SP 134 (Wróblowice)
oraz SP 135 (Opatkowice). Zespoły grały w systemie każdy z każdym.
Młodzi zawodnicy nie odpuszczali żadnej piłki, a zacięta rywalizacja
toczyła się do ostatniego gwizdka. Oprócz aspektów czysto sportowych, turniej okazał się również swego rodzaju przepustką do zawarcia nowych znajomości i wspólnej integracji.

Spośród wszystkich zawodników, biorących udział w Międzyszkolnych Mistrzostwach Dzielnicy X, wyłaniano króla strzelców
i najlepszego bramkarza w danej grupie klasowej. Super snajperem

FOT. MATEUSZ ŻUK

- Czuję lekki niedosyt po tych rozgrywkach. Szkoda, że nie udało
nam się zająć pierwszego miejsca. Mimo tego, bawiłem się naprawdę bardzo dobrze! Fajnie, że oprócz meczowej rywalizacji, mieliśmy
również okazję bliżej się poznać z chłopakami z innych szkół - mówił Maksym Bogacz z „Rajskiej Szkoły”, która zajęła trzecie miejsce
w najstarszej grupie.

FOT. MATEUSZ ŻUK

DZIEWCZYNY GÓRĄ!
PODWÓJNE ZWYCIĘŻCZYNIE, MISTRZOSTW DZIELNICY ORAZ LIGI SIATKÓWKI. REPREZENTACJA SP 97.

W listopadzie 2018 rozpoczęła się Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Dzielnicy X, a swoje możliwości
w tej dyscyplinie sportu mogły zaprezentować uczennice pięciu
szkół podstawowych : SP 43, SP 97, SP 134, SP 135 oraz „Rajska Szkoła”. Sezon podzielony został na dwie rundy, i podobnie
jak na szczeblu piłkarskiej ekstraklasy, zawody rozgrywano systemem jesień - wiosna. Oznacza to, że w wypadku niepowodzenia
w pierwszym meczu, zawodniczki stawały przed szansą rewanżu
w rundzie wiosennej. Dziewczyny rywalizowały w 6-osobowych składach, w dwóch kategoriach wiekowych. W trakcie
trwania Ligi, reprezentacja dziewcząt klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 43 została zdyskwalifikowana z rozgrywek. Regulamin Międzyszkolnej Ligi Piłki Siatkowej określał bowiem udział
klas, a nie roczników. W grupie młodszej, podczas klasyfikacji brano pod uwagę tylko 4 szkoły, z pominięciem SP 43, która poza konkurencją dalej mogła uczestniczyć w rozgrywkach.
Zacięta walka o pierwsze miejsce toczyła się do ostatniego seta.
Młode siatkarki, pod okiem swoich trenerów, dawały z siebie
wszystko, by zawalczyć o prym w naszej dzielnicy.
- Pomysł tej ligi, jak dla mnie, jest naprawdę świetny! Moje zawodniczki były bardzo zadowolone, a ja dumny z ich zaangażowania,
które pokazały na boisku. Dziewczynom z „Rajskiej Szkoły” udało
się zająć 2. miejsce w grupie młodszej i 1. w starszej - mówił ich
opiekun i miejscowy nauczyciel wychowania fizycznego, Łukasz
Szewczyk.
Na zakończenie rozgrywek, spośród wszystkich ekip z obydwu kategorii wiekowych, wybrano najlepsze zawodniczki ligi. W grupie
starszej tytuł ten otrzymała Milena Stylo, siatkarka grająca w reprezentacji „Rajskiej Szkoły”.
- Dzięki meczom utwierdziłam się w przekonaniu, że siatkówka to moja największa pasja, a uprawiając ten sport, zapominam
o wszystkich swoich problemach, ponieważ oddaje się temu
w 100%. Nauczyłam się, że w życiu nigdy nie wolno się poddawać
i o wszystko warto walczyć do samego końca. Bardzo się cieszę,
że wzięłam udział w tych rozgrywkach. Dzięki ciężkiej pracy, udało

mi się wywalczyć statuetkę i nagrodę dla najlepszej zawodniczki
ligi - podsumowała Milena. W grupie młodszej, miano najlepszej
zawodniczki wypracowała sobie natomiast Gosia Nazimek.
- W momencie otrzymania nagrody, czułam ogromną dumę i radość. Dobre przygotowanie do tych rozgrywek zawdzięczam systematycznym treningom w klubie – mówiła Małgosia.
Oficjalne zakończenie sezonu miało miejsce 17 maja na obiektach Szkoły Podstawowej nr 97. Nie zabrakło wręczenia pucharów
i pamiątkowych medali dla drużyn z podium. Indywidualnymi wyróżnieniami nagrodzono również najlepsze zawodniczki Ligi, a także
najskuteczniejsze zagrywające.
- Warto podkreślić rozmiar przedsięwzięcia. Trwające kilka miesięcy
rozgrywki wymagały dobrej koordynacji działań wielu osób, skupionych wokół siatkówki w szczególności zaangażowanych nauczycieli – opiekunów drużyn poszczególnych szkół. Podziękowania
należy skierować również w kierunku Rady Dzielnicy X, dzięki niej
każda szkoła otrzymała komplety strojów siatkarskich dla swoich
podopiecznych oraz dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego
– podsumowała Joanna Nowicka, wuefistka SP 97. Rozgrywki sfinansowano z budżetu Rady Dzielnicy X, która jest pomysłodawcą
i organizatorem wydarzenia.
Oto wyniki: kategoria młodsza – klasy V-VI
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 97
II miejsce - Szkoła Podstawowa „Rajska Szkoła”
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 135
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 134
Najlepsza zawodniczka zagrywająca: Rosińska Natasza
Najlepsza zawodniczka ligi: Małgorzata Nazimek
Oto wyniki: kategoria starsza - klasy VII-VIII
I miejsce - Szkoła Podstawowa „Rajska Szkoła”
II miejsce -Szkoła Podstawowa nr 97
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 43
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 135
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 43
Najlepsza zawodniczka zagrywająca: Majewska Magdalena
Najlepsza zawodniczka ligi: Milena Stylo

